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Dia Internacional do Cooperativismo
Dia da Independência dos EUA
Dia do Operador de Telemarketing

 Conselho da Justiça 
Federal (CJF) aprovou 
a regularidade das 

contas do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região - TRF5, 
em sessão extraordinária 
do Colegiado, realizada na 
segunda passada (27/06). 
O relatório de prestação de 
contas, referente ao ano de 
2010, inclui as Seções Judiciárias da 5ª Re-
gião e foi enviado no final do mês de março 
para o CJF. Durante a sessão, que contou 
com a participação do presidente do TRF5, 
Paulo Roberto de Oliveira Lima, também 
foram avaliadas e aprovadas as contas do 
próprio CJF e dos demais tribunais regio-
nais federais (TRFs) do País, bem como das 
seções judiciárias a eles vinculadas. Os do-

cumentos cumprem a Ins-
trução Normativa TCU nº 63, 
de 1º/9/2010, e a Decisão 
Normativa TCU nº 110, de 
1º/12/2010, e serão encami-
nhados ao Tribunal de Con-
tas da União acompanhados 
das conclusões dos rela-
tórios, dos certificados de 
auditoria, dos pareceres das 

secretarias de Controle Interno dos TRFs e 
do CJF e dos  pronunciamentos dos presi-
dentes dos tribunais,  conforme determina 
a Lei 8.443/1992. Os processos de tomada e 
prestação de contas são formalizados pelos 
órgãos do sistema de controle interno, em 
consonância com as orientações do TCU, e 
encaminhados anualmente ao Tribunal para 
apreciação e julgamento.

Contas do TRF5 são aprovadas 
pelo Conselho da Justiça Federal

O Centro de Estudos Judiciários do Con-
selho da Justiça Federal (CEJ/CJF) está 
com inscrições abertas para o curso so-
bre o Processo Judicial Eletrônico (PJE). 
São oferecidas 150 vagas, destinadas, 
preferencialmente, aos magistrados e 
respectivos assessores dos tribunais 
regionais federais das 3ª e 5ª Regiões e 
respectivas seccionais. O treinamento será a 
distância e ocorre entre os dias 1º de agosto 
e 2 de setembro. O prazo para se inscrever 
segue até o dia 15 de julho. Caso o número 
de pré-inscritos ultrapasse esse limite, o CEJ/
CJF reserva-se o direito de antecipar o perío-

O Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região ago-
ra está na rede social 
Facebook. Acesse, cur-
ta a página do TRF5 e 
acompanhe as notícias 
do Tribunal. Outro canal 

Mais de 1.465 processos, em sua maio-
ria execuções fiscais com prazo de 
temporalidade cumprido, foram des-
cartados, na quarta-feira passada 
(29), pela Comissão de Gestão Docu-
mental (CGD) da Justiça Federal na Paraíba. 
O produto desse procedimento (papel reci-
clável) foi doado à Associação Acordo Verde 
Cidade Universitária e pesou 260 kg, vendido 
ao preço de R$ 0,25 o quilo. A associação já 
recebeu, até esta data, 6.990 kg de papel em 
decorrência das atividades da CGD.

do final de pré-inscrição, com aviso no portal 
do CJF. O curso terá 50 horas/aula, e objetiva 
capacitar os magistrados e assessores da Jus-
tiça Federal para o uso das funcionalidades do 
PJe e promover reflexões sobre os aspectos 
normativos do sistema.

de divulgação é o twitter (twitter.com/trf5). 
Pelo facebook, é possível acessar o que foi 
divulgado no portal do TRF5, no twitter e os 
vídeos postados no youtube. O Brasil foi o 
mercado que registrou o maior crescimento 
no Facebook. Em maio de 2011, a rede já 
tinha 19 milhões de usuários.

TRF da 5ª Região nas redes sociais

Inscrições abertas para curso sobre PJe

JFPB realizou 1º 
descarte anual 
de processos

O programa de TV “Via Legal” e a 
revista “Via Legal” foram escolhidos 
como vencedores do Prêmio Nacio-
nal de Comunicação e Justiça, o pri-
meiro na categoria “programa de TV 
nacional” e o segundo na categoria 
“revista”. O Prêmio é concedido pelo 
Fórum Nacional de Comunicação e 
Justiça e foi entregue no encerra-
mento do VII Congresso Brasileiro 
dos Assessores de Comunicação da 

Justiça, que aconteceu no Rio de Janeiro, no 
dia 22/06. O programa e a revista “Via Le-
gal” são produzidos pelo Centro de Produ-
ção da Justiça Federal (CPJUS), coordenado 
pelo Conselho da Justiça Federal (CJF), em 
parceria com os cinco tribunais regionais 
federais do País.

Conbrascom premia 
projetos da JF


